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A L  ĈIUJ ESPERANTISTOJ
C irk u le ra  le te ro  de D-ro L  -L ZA M E N H O F

En la jaro 1900, kiam la esenco de la 
internacilingva afero estis ankoraŭ tro 
malmulte konata kaj la mondo pensis, ke 
ekzistas diversaj lingvoj internaciaj, kiuj 
inter si batalas, sinjoroj Couturat kaj Leau 
en Parizo fondis « Delegacion », kies celo 
estis : peti la Internacian Ligon de Akade
mioj, ke ĝ i esploru, kiu el la ekzistantaj 
arteiaritaj lingvoj tangas plej bone por la 

rolo de lingvo internacia, aŭ elekti mem 
komitaton, kiu esplorus tiun ĉi demandon. 
Kvankam, de la jaro 1900 ĝis nun, la vivo 
jam mem solvis la diritan demandon, ta
men, por plenumi sian promeson, la Dele
gacio, en Oktobro 4907, kunvokis komita
ton, kiu devis elekti lingvon internacian. 
Sed bedaŭrinde la komitatanoj ne guste 
komprenis sian taskon, kaj. elektinte Es

peranton, ili decidis fari en ĝ i reformojn, 
forgesante, ke tia tasko tute ne estis kaj 

neniam povis esti komisiita al ili. Tiu ĉi 
tre bedaŭrinda decido estis katizita de kel
kaj tre gravaj malkomprenigoj :

1° Oni forgesis, ke la afero de lingvo 
internacia estas nun ankoraŭ en la stato 
de propagando ; ke la mondo ne akceptas 
lingvon internacian ne pro tiuj aŭ aliaj 
friaj defaloj sed nur nmi konfluo al la 

tuta afero; ke sekve nun ciu vera amiko 
de lingvo internacia devas absolute silenti 
pri siaj personaj gustoj kaj gustetoj, kaj 
ni ĉiuj devas antaŭ ĉio labori en plej se
vera unueco; por ke ni akiru por nia afero 
Ia konfidon de la mondo. Kiam nian afe
ron prenos en sian manon ia granda forto 
(ekzemple la registaroj de la ĉefaj landoj), 
kiu per sia potenco povos doni al ni ne 
senvalorajn tro memfidajn vortajn prome
sojn, sed plenan garantion, ke ‘ĝ i alkon
dukos nian aferon al la celo p li certe, ol ni 
kaj ke ĝi ne faros facilanime iajn deci
dojn, antaŭ ol ili tute mature kaj perfekte 
estos pripensitaj kaj praktike elprovitaj kaj 
tiksitaj, tiam ni povos konfide transdoni al 
tiu potenca forto Ia sorton de nia afero; 

sed se privataj personoj, kiuj havas nek 
ian aŭ torita ton, nek ian forton, postulas, 
ke ni forlasu la vojon, kiun ni pacience 
kaj sukcese sekvis en la daŭro de multaj 
jaroj, kaj ni komencu plej dangerajn 
rompajn eksperimentojn, ĉiuj veraj espe
rantistoj energie protestos. Nun, kiam ni 
estas ankoraŭ tro malfortaj, ni povas atin
gi nian celon nur per severa disciplino kaj 
per absoluta unueco ;  alie ni pereigos nian 
tutan aferon por ĉiam, por cium ; ĉar kiu 

scias, kun kia grandega malfacileco kaj 
per kia superhome pacienca dudekjara la
borado de multaj miloj da personoj estas 
atingita la nuna favora rilato de la mondo 
al nia afero, tiu komprenas, ke se, pro in
terna malpaco, Esperanto nun pereus, la 
mondo jam neniam, neniam volos ion aŭdi 
pri ia nova lingvo internacia, eĉ se gi estus 
ne senviva teoria produkto de multaj reci
proke malproksimaj kapoj, sed la plej genia 
kreitajo ! Mi ripete memorigas tion ĉi al la 
reformistoj, mi ripete kaj insiste petas ilin, 
ke ili pripensu, kion ili faras, ke ili ne rui
nigu tiun grandan kaj gravan aferon pro 
kiu ni ĉiuj laboras kaj por kies ebla pe
reo la posteuloj iam severe nin jugus.

2# Oni forgesis, ke ne sole eĉ en sia nu
na formo Esperanto en Ja praktiko montri
gis perfekte tauga por sia rolo kaj ke 
plibonajo povas farigi dangera malamiko 
de bonajo, sed ke se eĉ efektive aperus la 
neceseco plibonigi Esperanton, la solan 
kompetentecon kaj rajton por tio ĉi havas 
ne flankaj personoj, sed nur Ia esperanti
stoj mem. Kaj en ĉiu momento, kiam 

plibonigoj montrigos efektive necesaj kaj 
gusta tempaj, la esperantistoj tre facile

povas ilin efektivigi. Car ĉiu rakontado pri 
ia baro, kiun kvazaŭ prezentas la Bulonja 
Deklaracio, aŭ pri ia kvazaŭa senviveco 
kaj senforteco de nia Lingva Komitato, es
tas simpla malvero, per kiu oui penas for
timigi de ni tiujn personojn, kiuj ne ko
nas bone la staton de la aferoj.

Ciu, kiu legis la antaiiparolon de la 
« Fundamento de Esperanto », scias tre 
bone, ke gi ne sole ne prezentas ian baron 
kontraŭ la evolucio de la lingvo, sed kon
traŭe gi donas al la evolucio tian grandegan 
liberecon, kiun neniu alia lingvo iam pose
dis eĉ parte. Gi donas la eblon, se tio estus 
necesa, iom post iom eĉ Sangi la tutan ling
von gis plena nerekonebleco I La sola celo, 
kiun la Fundamento havas, estas nur : 
gardi la lingvon kontraŭ marino, kontraŭ 
reformoj arbitraj kaj personaj, kontraŭ 
dangera rompado, kontraŭ forstado de 
malnovaj formoj antaŭ ol la novaj estos 
sufiĉe elprovitaj kaj tute definitive kaj sen
dispute akceptitaj. Se la esperantistoj gis 
nun tre malmulte faris uzon de tiu granda 

libereco, kiun la Fundamento al ili donas, 
g i ne estas kulpo de Ia Fundamento, sed 

gi venas de tio, ke la esperantistoj kom
prenas tre* bone, ke lingvo, kiu devas tra
bati al si la vojon ne per ia potenca dekre
to, sed per laborado de amasoj, povas dis
volvigi nur per tre singarda vojo de natura 
evolucio, sed gi tuj mortus, se oni volus 
gin disvolvi per kontraŭnatura kaj dange- 
rega vojo de revolucio.

Cetere, se la Bulonja Deklaracio efektive 
prezentus ian malbonajon aŭ neprecizaĵon, 
kiu do malpermesas, ke iu proponu gian 
Sangon aŭ eĉ gian tutan forigon I  Jes, tiuj 
sinjoroj, kiuj sub la influo de agitantoj di
ras, ko la « Fundamento » prezentas 
« eternan baron kontraŭ la evolucio de 
Esperanto», parolas pri afero, kiun ili tute 
ne konas!

Car la Lingva Komitato gis nun faris 
ankoraŭ neniun rompon en la lingvo, tial 

la reformistoj ĝin kulpigas, ke gi estas sen
viva, senforta, senaŭtoritata, sentaŭga! 
Sed se gi estas malbona, kiu do malper
mesas. ke la esperantistoj mem gin reor

ganizu ? Anstataŭ semi malkontentecon, 
malpacon kaj ribelon, ĉu ne eslus pli 
bone, se iu el la malamikoj de la nuna 
Lingva Komitato prezentus projekton de 
reorganizo de tiu ĉi komitato f  Se la pro
jekto estos bona, gi ja certe estos akcepti
ta ; mi povas eĉ sciigi la malkontentulojn, 
ke la prezidanto de la Komitato mem pre

paras nun projekton de reorganizo, kiun 
li intencas prezenti al la plej proksima 
kongreso. Per vojo de paco kaj harmonio 
ni ĉion povas krei, per vojo de malpaco 
kaj rihelo ni ĉion nur detruos.

Por fari reformojn en Esperanto, la 
k Delegacia Komitato k «ricevis komision 
nek de la esperantistoj, nek de siaj pro
praj delegintoj (kiuj ne sole ne donis, sed 
eĉ ne povis doni tian strangan komision ); 
siajn proprajn, de neniu rajtigitajn postu
lojn de reformoj —  kiuj apogis sin sur 
zorge kolektitaj voĉoj de kelka nombro da 
malkontentuloj, sed tute ignoris la opinion 
de multaj dekmiloj da personoj, kiuj estas 
kontraŭ ĉiuj Sangoj —  Ia Delegacia Komi
tato prezentis al la esperantistaro en for
mo tre ofenda, postulante, ke la tuta m ul

temila kaj longe laborinta esperantistaro
akceptu la decidojn, kiujn kelkaj flankaj 
personoj ellaboris en la daŭro de 8 - 1 0  ta
goj; ili eĉ malhumile postulis, ke tiuj de
cidoj estu akceptaj tuj, ne atendante la es
perantistan Kongreson ; tial la sola respon
do, kiun ni devis doni al Ia postulantoj, 
estus simpla kaj tuja rifuzo. Sed ĉar tro
vigis personoj, kiuj per ĉiuj eblaj rimedoj 

komencis grandan kaj lertan agitadon in
ter ĉiuj esperantistoj, penante per ĉiuj for
toj ruinigi la harmonion, kiu gis nun re
gis inter ni, penante semi malpacon kaj 
malkontentecon kaj kredigi al ĉiu aparte,

ke ĉiuj postulas reformojn, nur la ĉefoj 
kontraŭstaras; kaj ĉar ni komprenis tre 
bone, kiel pereiga povas farigi por nia tu
ta afero ĉia publika malpaco kaj skismo, 
precipe se ĝi al Ia nenion scianta publiko 
estas tute malvere prezentata kiel a dezi
ro de multaj societoj » ; tial ni en la daŭro 
de tri monatoj faris ĉion, kion n i povis, 
por kvietigi la ribelantojn en ia paca ma
niero. Ni multe korespondis kun ili, pe
nante klarigi al ili, kiel danĝerega ilia 
agado estas por tiu afero, kies amikoj ili 
sin kredas; ni prezentis la demandon al la 
voĉdonado de ĉiuj membroj de la Lingva 
komitato; kaj kiam la Lingva Komitato 
rifuzis akcepti iliajn strangajn kaj tro 
grandajn postulojn, ni eĉ decidis, ke ni 
meni en nia propra nomo prezentos al la 
esperantistoj iliajn plej ĉefajn postulojn, 
kvankam ni tute ne vidas en ili ian nece

sejon ; sed n i nur deziris, ke ĉio estu fa
rata sen rompado, per vojo laŭlega ; ke 
ĝis la komuna akcepto la novaj formoj 
estu rigardataj ne kiel devigaj, sed nur 
kiel permesataj, kaj ili ricevu forton nur 

tiam, kiam la Lingva Komitato ilin apro
bos kaj Kongreso esperantista donos al ili 
sian sankcion.

Sed ĉiuj niaj penoj de pacigo nenion 
helpis. La postulantoj respondis, ke por 
ili ne estas aŭtoritata nia Lingva Komita
to, nek nia Kongreso, kaj ili rezervas al si 
plenan liberecon de agado.

Tiam ni estis devigitaj rompi ĉiun inter
traktadon kaj sciigi, ke la « Delegacia Ko
mitato » por ni plu ne ekzistas. Laŭ la 
propra tute preciza programo de la « De
legacio s», la Komitato ricevis de siaj dele
gintoj la komision nur elekti lingvon; de 
la momento, kiam tiu elekto estis farita, la 
« Delegacia Komitato » Cesis ekzisti kaj 
restis nur kelkaj privataj personoj, kiuj
—  laŭ siaj propraj vortoj — farigis nun 
esperantistoj. Sed kiam tiuj kelkaj novaj 
esperantistoj, kiuj aligis al Esperanto nur 
antaŭ malmultaj semajnoj, ekdeziris dikti 
legojn al la tuta popolo esperantista, kiu 
laboras jam  pli ol dudek jarojn, kaj ĉiuj 
niaj admonoj nenion helpis, tiam ni sim
ple lasis ilin flanke.

Ni estas konvinkitaj, ke tiuj kelkaj 
scienculoj, kiuj lasis sin entiri en reton, 
baldaŭ komprenos la eraron, kiun ili faris; 
ili baldaŭ komprenos, ke nia gravega kaj 
malfacilega afero povas atingi sian celon 
m r per severa unueco ; kaj pro la bono de 
ilia amata ideo ili baldaŭ discipline aligos 
siajn fortojn al tiu komuna granda armeo, 
kiu sen personaj ambicioj, en plena har
monio, kaj kun ĉiam kreskanta sukceso, 
laboras jam tiom multe da tempo. Kiel gis 
nun, tiel ankaŭ plue, ni. esperantistoj, 
iros trankvile nian vojon.

L.-L. ZAMENHOF.

T R A  L A  M O N D O

K H  A Z I L I O

Rio-de-Janeiro, januaro 1908.

Nenio estas pli malfacila ol ricevi de la 
Braziloj certajn informojn pri la enlandu
loj de ĉi tiu vastega lando. Por Ja regnes
traj autoritatoj, Ia Indoj neekzistas ; nenia 
statistiko liveras ilian nombron kaj loĝa- 
dejon, cetere tre Sangeman. La duonoficia
laj informoj de Ia misioj estas ne 
fidindaj ĉar ili nur celas ricevi no
vajn monhelpojn de Ia regnestran^ ‘). La 
logantoj de la grandaj urboj preferas 
kredi, ke ne plu ekzistas enlanduloj —  du 
aŭ tri mil pleje, diris al mi literaturisto —

kaj esperas, ke ili baldaŭ tute malapero*. 
Kontraŭe. la koloniiganto, kiu senĉese ba
talas kun la gentoj, de kiuj li okupas la 

ĉaslandon, parolas pri milionoj de sova- 
ĝuloj kaj petegas grandajn armeojn por 
sin protektigi Povas liveri al n i senpar
tiajn informojn nur la maloftaj laikoj, 
kiuj pro humaneco aŭ patriotismo iris 
inter la Indoj por ilin repacigi kun la 
blankuloj kaj doni al ili garantiojn de sen- 
danĝereco. Jen estas la ciferoj, kiujn ni 
opinias la plej gustaj, komparante la di
versajn konfidindajn aŭtorojn : En Stato 
Amazona almenaŭ 80,000, en ŝtato Para 
25,000, en Matto-Grosso ĉirkaŭ 25,000, 
Barecioj, Bororooj kaj Guatoj, kaj 10,000 

Geoj kaj Tapujoj en la nordo. En ŝtato 
Gojaz, 15,000 de la grupo Gea. En la 
Statoj Sankta-Katarino, Parana kaj Sao 
Paulo, ĉirkaŭ 10,000 enlanduloj divers
gentaj, kies plej famajn studis Darwin. 
Antaŭe prospera, tiu gento estas hoiiiaŭ 
degenerinta pro la persekutoj ricevitaj, 
tiel ke Ia Statestraro de Paulo permesas al 
la privatuloj havi armeeton por ilin  eks- 
retmi. Flankelasante tiu jn lastajn gentojn 
kondamnatajn al baldaŭa malapero, restas 
pli ol 120 ,0 0 0  puraj necivilizitaj enlandu
loj sur la Brazila tero. Tiu ĉi eetas evi
dente malgrava kompare kun tiuj, kiuj 
ekzistas kiam Brazilio estis eltrovita. En 
tiu epoko, la Brazilaj enlanduloj dividigis 
laŭ du ('efgrupoj subdividitaj laŭ tre m ul
taj gentoj. Tiuj ĉi parolis lingvojn tre 

malsamajn laŭ ia vortoj, sed tre parencajn 
laŭ lingvistika vidpunkto. Plie, de Ama
zona gis Rio-de-La Plata, ĉiuj enlanduloj 
komprenis la idiomon Tupy-Guaramy, kiujn 
la Portugaloj nomis « lingvo generala * -). 
Tiuj lingvoj tre interesaj estas malmulte 
studataj ; ili tamen liveras atentindan 
materialon al la filologo kaj montrus tute 
apartan flankon de la homa penso. Oni 

ofte riproĉas al la enlanduloj, ke ili sciis 
dresi neniun beston, kaj de tio oni kon

kludas ilian intelektan malsuperecon. Oni 
forgesas, ke tiam Brazilio posedis nek 

ĉevalojn, nek grandajn mambestojn, nek 
eĉ hundojn. La marbordaj logantoj , lerte 
dresis diversajn birdojn por sia distrado. 
Riproĉo pli grava en lando riĉega je m i
li ajoj, ili ne konis la uzon de la metaloj. 
Sed, ankoraŭ nuntempe, la civilizita Bra
zilo lasas neespluatataj riĉajn tavolaĵojn 
de argentoza galeno kaj se li eltrovas oran 
minon, li, kolektinte senpene la plej gran
dajn ormasojn lasas la multekostan mi
nejon, kiu estas multe pli riĉa je oro ^). 

La nutrajoj de la enlanduloj konsistis 
ĉefe el ĉasajoj. lli posedis malgrandajn 
plantejojn, sed ilia agrikulturo estis tre 

primitiva. Ili ricevis fajron per aparato 
simila al la « svastika » de la Hindoj. La 
plantado, la rikoltado, la fabrikado de la 
pota joj kaj de la fermentitaj trinkajoj 
eatis la okupo de la virino. La homo pre*

* Malgranda misio de cirkaŭ 400 legantoj lice
vis en la lasta jaro monhelpon de 32.000 sm. 
kaj petas tiom en tiu jaro.

* En la XVII'* jarcento, prezidanto Desbrosse;- 
notis saman fakton por la nordamerikaj enlandu
loj Oni scias, ke la Ekstremorientaj popoloj 
diverslingvaj komprenas sin reciproke per la 
liina ideografio. Nur la civilizuloj estas devigataj 
lerni kvin aŭ ses lingvojn por siaj aferoj... ĝis la 
ĝenerala akcepto de Esperanto.

3 Ekzemple, la netransitiva,verbo estas vera 
nomo, la transitiva verbo postulas du pronomojn 
kaj la nomo havas estintecon kaj estontecon 
kiel la verbo, au por tiel diri, la lingvo posedas 
nur varbojn ; nia gramatika klasigo greka-latina 
do havas nenian generalan valoron kaj ne estas 
aplikebla al tiaj lingvoj. Plia kauzo por forjeti 
Uun pezan heredadon de la « grammaticus » de 
la Romode kadenco.

‘ D-ro C Honore, antau ne longe mortinta en 
Montevideo, pruvis per la filologio restario la 
metafizikon de la tupi-yuarania virtaro. Tio es
tas relative facila, car la vortoj de la komuna 
lingvo konservas la tadikajn fcilabojn, tiel ke ĉiu 
esprimo montras sian etimologion. El tiuj laboroj 
rezultis okulvidebla analogio kun la konceptoj, 
kaj ideoj siro egiptaj. Aliaj autoroj notis simila- 
iojn pri ia forni'i de 1’kranio, la koloro de la 
haŭto kaj eĉ kelkaj funebraj kutimoj.



*  E S P E R A N T O  *

nis sur sin la fason, la ekkapton kaj la 
militon, La virino kaptita dum milito «ini
gis en la nova gento, far la eranduloj 
kredis ke la virino havas nenian influon 
sur la idaro. La viro kaptita 'estis kutime 
mankita meze de grandaj festoj. La pota
moj, la teksajoj kaj e6 kelkafoje la puntoj 
montras ian artan kapablecon. Oni ne 
konas iliajn kantojn kaj tradiciojn. Oni 
scias, ke ili kredis pri la ekzisto de bonaj 

estajoj, kiuj nenion postulis por sia kulto, 
kaj de malbonaj estajoj, kiuj postulis 
adoradon. Tiuj kredoj sajne plinobligis ĉe 
kelkaj gentoj kaj tute mankis ĉe aliaj. 
Resume, la Brazila enlandulo prezentis 
la generalan tipon de Ia nedegenerinta 
sovagulo.

Multaj Indaj gentoj malaperis per vojo 
normala, kiu pro siaj bonegaj etnikaj re
zultatoj estus generale sekvinda, nome la 
kunmikso kun la Portugalaj kolonianoj. 
KI tiu kunmikso devenis rimarkinda raso, 

kiu pri inteligenteco kaj agemeco tre su
peras la mulatojn. Ilia Cefurbo, Sao Paolo 
estus la unua urbo Brazilia, se grandega 
logantaro de mizeraj enmigrintoj ne do
nus al Rio-de-Janeiro nombran superecon. 
La aliaj mestizaj grupoj ne estas malpli 
energiaj kaj laboremaj, kaj ili, multe pli 

o lla malfeliĉaj kolonianoj venintaj el Kam
brio kaj Sirio, ridigas Brazilion. Sed, pres
k a j tuj de la komenco de la koloniigado, 
religiaj demandoj kajla avideco de la Por
tugaloj sklavigi libe ra la jn  k a n ta ro jn , 
naskis sennombrajn malkonsentojn kaj 
neestingeblan malamon inter la enlandu- 
foj kaj ia blankuloj. M ui taj gentoj preskaŭ 
tute malaperis : aliaj devigitaj vivi disse
mite en la arbaroj tute degeneris.. La plej 
granda parto de Ia restantaj gentoj ne 
multe Sangis sian vivmanieron. La kani
balismo ne plu ekzistas kaj Ia spiritaj 
priokupoj Sajnas ankaŭ malaperi, tom
pos! iom, okcidenton persekutitaj de la 
kaŭĉukrikoltistoj kaj arbaristoj, il i rifuĝi- 
ĝas en Paragvajion, Bolivion kaj Peruvion. 
Brazilio ĉiujare perdas milojn da brakoj/ 
kiujn ĝ i tamen ekstreme bezonas. Tiun 
rimarkon oni ordinare respondas per tio, 
ke la enlanduloj havas ĉiujn difektojn kaj 
malvirtojn, tiel bone konatajn de Ia blan
kuloj. Por esti certa pri tio, n i iris peti 

informojn ĉe ĉiekonata sciencisto, botani
kisto Barbosa Bodrigues, direktoro de la 

fama Botanika gardeno de Ilio, kiu dum 
pli ol dudek jaroj vivis inter la nordaj 
enlanduloj de Amazona. Al li n i Suldas la 
plej multajn sciigojn, kiujn n i donos en 
venonta artikolo pri Ia nuna stato kaj la 
socia valoro de tiuj loĝantaroj.

M. V.

(idaurigota')

F H A K C U J O

fa r  zo, Februaro 1008.

La Marokaj aferoj, kiuj antaŭ kelkaj 
semajnoj, trafis la plej plenan indiferente
con de la publiko kaj eĉ de la politikistaj 
rondoj, denove altiris la atenton kaj mon
tris, ke la tiea trankvileco estis tute saj na 
kaj supraja. Unue, generalon Drude ansta
tauis generalo d’Amade kiel estro de Ia 
franca armekorpuso en Maroko, pro mal
sano, diris la regnestraranaj gazetoj, pro 
malplaĉo al la ministraro, asertis la opozi
ciaj organoj. Due, neatendita okazo, la 
pretendanto Moulai-llafid, kiu sajnis ven
kita, estis proklamita sultano en Fez mem 
kaj en diversaj aliaj urboj. Kvankam al li 
inankas mono, lia situacio estas versajne 
pli bona ol tiu de sia fratokonkuranto, kiu 
pro siaj traktadoj kun la Francoj farigis 
suspektinda de la plej multaj Marokanoj. 
Malgraŭ ke la franca korpuso, sendita nur 
por respektigi la francajn rajtojn, devas 
resti ueŭtrala inter la du pretendantoj, oni 
iie povas dubi. ke nia situacio farigis 
multe pli malfacila kaj delikata. Hodiaŭ 
kiel hieraŭ, pli ol hieraŭ, regas la plej 

«randa Haoso kaj malcerteco. Kion faros la 
franca armeo? se la partianoj de Moulai- 
Rafid atakas Ia Francojn, ĉu tiuj ĉi pro 

neutraleco ne devos respondi per la armi
loj, kaj se ili respondas, kiel estas tute 
certa, ĉu oni ne konsideros, ke ili per tio 
ĉi subtenas Ia forlasitan sultanon Abd-el- 
Aziz kaj sih do enmiksas en la internaj 

enlandaj aferoj? Tiuj aferoj havis sensa
cian e bo n en la Parlamento, kie S-ro 

' Delcasse, eksministro de Teksterlandaj 

aferoj, faris longan kaj tre rimarkitan 
paroladon, insistante pri tio, ke Francujo 
neniel devas retroiri kaj pro sia honoro 
devas nepre daŭrigi sian agadon. Tiu paro
lado estis tiom pli atentita,(ke S-ro Del- 
casse estis, almenaŭ laŭ siaj asertoj, Ia 
iniciatinto de la Angla-franca interkon
sento kaj de la politiko kontraŭgermana. 
Lia parolado estis esence glorigo de sia 
estinta konduto kaj samtempe alvoko al la 
militema energio de la Francoj pro kio Ii

ricevis tre grandan sukceson. Sed, la mal

trankviligo, kiun kauzis tiuj apiaŭdegitaj 
paroloj, malaperis Ia morgaŭan tagon post 
la singardema kaj sa^a respondo de la 
nuna ministro, S ro Picbon. La regnestran 
tagordo estis voĉdone aprobita per grande
ga plimulto, konsistanta el ĉiuj partioj 
(escepte la socialistoj), sed. kompreneble, 
tio absolute nenion Sangas aŭ pliklarigas 
en Maroko...

La Parlamento baldaŭ komencos Ia dis
kutadon pri la projekto de Ia laflrenta 
imposto. Malgraŭ ĉio, Sajnas ke favora 
vento blovas al tiu projekto, kiu versajne 
estos akceptata, post longaj pridiskutoj kaj 
sufiĉe gravaj Sangoj. Oni ĉefe provos fo
rigi gian karakteron entrudema.il kaj inkvi- 
ziciecan, kiu malkontentigis gis nun ĉiujn 

Francojn. Se tiu reformo estas aprobata,
oni ne povos dubi, ke Francaj'» realigis tre 
gravan kaj atentindan progreson, kiu estos 
Salata ĉefe de la laboristaj klasoj.

S-ro Briand, juga ministro anstataŭ mor
tinta S-ro Guvot-Dessaigne, preparas legon 
laŭ kiu la junularoj ĉe la tribunaloj ricevos 
ian pagon; dank’al tiu sistemo, la laboris
toj kaj la personoj, kiuj laborgajnas sian 
ĉiutagan vivon, povos esti jurintoj sen 
financa perdo, dum, gis nun, pro tio ke ili 
povas ue akcepti sian taskon, la jurintaroj 
konsistas.ĉefe el burgoj kaj rentuloj, sed, 
bedaŭrinde, Sajnas ke tiu realigota pro
greso ne eslas Satata de la interesatoj kiel 
gi meritus. Nur la a reformojn i> kiuj ser
vas kiel allogiloj al la kandidataj progra
moj dum balota periodo kaj sekve de tiu 
deveno estas neniam realigataj, oni pripa
rolas kaj Satas kun tiom pli da fervoro, ke 
ili estas konstante farotaj, sed maloftege 
faritaj...

Malgraŭ la malagrabla aventuro de 
(‘aerostato « Patrie », la Francoj ne mal- 

kuragigas; nova direktebla aerostato « Ville- 
de-Paris » estos baldaŭ preta kaj aliaj 
eslas ankoraŭ farataj nuntempe. Aliparte 
oni jam eksciis eu la tuta mondo pri la 
sukceso de la aerŝipo de S-ro Farman, kiu 
gajnis la premion Deutsch-Archdeacon de 
20.000 Sm.; la rimarkinda rezultato rice
vita esperigas, ke Ia aviado estas sur la 
vojo definitiva al Ia sukceso.

H. T.

B U S I . I O

Varsovio, Februaro liH>8 .

Malgoje komencigas por ni la ilova
1908« jaro. Nia laudo, jam  du multaj jar
dekoj persekutata de tiuj. kiuj gin regnas 
devas ankoraŭ suferi. Post la jaro 1907». 
kiam ĉiuj Poloj kunigis por komuna laboro 
por kultura renaskigo, ĉiuj kredis, ke la 
sekvanta 1908 estos pii felica, pli frukto
porta. Kaj jen en la lasta tempo okazas 
dolora fakto Iro grava por tiu j Poloj, por 
ne skribi pri gi. La Rusa registaro ordonis 
prokrasti la agadon de « Polska Macierz 
Svkolna » (Pola patrino de lernejoj). An
taŭ du monatoj, Skabon, Varsovia general
guberniestro, publikigis, ke tiu ĉi institu
cio estu fermita, ke ĉiuj lernejoj, bibliote
koj, legejoj. publikaj kursoj devu ĉesi 
instrui la popolon dum la daŭro de la 
milita stato en Polujo. Dank al tio, sola 
institucio, kiu lernigis pli ol I SOO milojn 
da infanoj, plenagaj analfabetoj kaj aliaj 
volantaj lerni, jam  ne ekzistas. Unu vorto 
interrompis Ia renaskigon de la popolo. — 
Ne estas ia sekreto, kvankam niaj gazetoj 
pro cenzuraj kaŭzoj ne skribas pri tio. ke 
ne Skallou estas kulpa en tiu ĉi afero. Jam 
en komenco de julio de pasinta jaro, la 
Rusa prezidanto de ministraro skribis al li, 
ke oni devas ĉe Ia plej proksima okazo 
fermi ia societon, kiu prenis sur sin la 
taskon instrui Polan logantaron, batali 
kontraŭ analfabetismo, kiu havas estra

ron, liberigitan de registara influo, kaj 
grandajn rimedojn. Skallou respondis, ke 
la societo agas tute laŭlege, ke gi estas 
por Poloj bezona, kaj ne ekzistas ia pre

teksto per gin fermi. Tio. kompreneble, ne 
kontentigis la Rusan ministrarestron kaj 
post la lasta generala kunveno de P. M. S. 

kiu pruvis, ke ĉiuj forte interesigas pri gi, 
li denove postulis, ke la guberniestro gin 
fermu laŭ iu ajn preteksto. Kaj nun la 
institucio, kvankam ne politika, eĉ ne 
deziranta tusi la politikon, mortis. Cu gi 
revivigos? Certe. Ni nur ne scias kiam. La 
lasta likvidata kunveno okazis la 24an de 
januaro kaj la delegitoj de tuta Polujo 
decidis disdoni-le kapitalon de la societo 

(pli ol 200,000 Sm.) al diversaj parencaj 
kulturaj institucioj, same siajn kolektojn, 
muzeojn kaj librarojn. Kvankam P. M S. 
ne ekzistas plu, ni povas esperi, ke gia 
rolo ne finigis. Ne I tiun kontrabandon, 
kiun kunportis la kapoj de proletaria 
infanaro en urboj kaj vilagoj, neniu kaj 
neniel sukcesos neniigi Bona semo nepre 
donos bonan frukton.

Ta d a .

Kroniko Po litka

La demando pri Marokujo kaj gia nova 
fazo, sekve de la proklamo de Moulai-Hafid 
kiel Sultano, havis kiel konsekvencon 
longan diskutadon ĉe la Franca parla
mento. Aparte rimarkita estis la parolado 
de S-'° Delcasse, eksministro de la ekster
landaj aferoj, kiu konsilis ke Francujo 
devas pro sia honoro daurigi senŝancele 
sian agadon en Marokujo. Li uzis la oka
zon por defendi sian estintan politikon, 
kies ĉefa faro estis la interkonsento angla
franca. Post momenta entuziasmo, la 
Deputataro aŭdis pli singardemajn paro
lojn de S-ro Pichon, la nuna ministro, kaj 
tine per tre granda plimulto certigis la 
registaron pri sia konfido.

En Prusujo okazis agitado por la uni
versala balotrajto kaj pro tio diversaj 
socialistaj manifestoj en Berlino. La regis
taro neniel intencas cedi al la Iluo de la 
opinio kaj volas doni nur sensignifajn 
koncedojn. En la sama lando unu el ia 
cambroj a probis la legon pri la aliproprigo 
de la Polaj bienoj, kiu elvokis varmajn 
protestojn ĉe ĉiuj Polaj, kaj entute ĉe 
ĉiuj liberalaj spiritoj.

Sed la ĉefa okazo de la la lasta 
temps esti nedubeble la trage dia mortigo 
de la rego kaj de la kronprinco de 
Portugalino, en la stratoj de Lisabono. 
Jam  de longe, laŭ la granda politika 
agitado, kiu regis en tiu lando pro 

la diktatoreco de Sro-Franco, oni povis 
antaŭvidi iari abruptan okazon. La realeca 
superis la antaŭvideblon. Nun, la diktato
reco falis en la sango kaj en generala 

malaprobo, kaj junulo estis alvokita de la 
sorto por regi tiun landon, meze de la plej 
malfacilaj cirkonstancoj. Gu lio estos la 
komenco de la revivigo aŭ Ia daurigo de la 
agitado, tion ĉi respondos la baldaŭa 
estonteco.

Dum en Portugalio , la diktatoreco rom
pigas, en Argentina Respubliko gi ekre
gas. La prezidanto de la republiko forper
mesis la Parlamenton, kiu ne laboris, kaj 
estas aklamita, diras al ni la depesoj, sed 
ĉu ne la saman frazon dum multaj 
semajnoj alportis al ni la depeŝoj el Portu
g a l io ?

A. R.

L a  F a k t o j

1:1 Juni/aro.'Pariso — La aeroplano Karinan 
ricevas la premion Oeo tsei)-Arcbdcacon da
2.),OOO Sm

14. Tuteo — Krizo en la m inistraro; du m i
nistroj sin eksigas.

Bogertoun (U. S. /I). — Incendio de la teatro; 
muliaj ppreintoj.

Marokujo. — La trancaj soldatoj okupas 
SeitHt.

15 Tehe.ru». — Nokta atako kontraŭ la ĉef- 
ministro.

Baraŭtro (Argentino). — Uragano duonniini- 
gas la urbon.

Kopenhago. - Mortas la dana po eto llolger 
Oracii mani».

IU Agranto. — Gravaj manifestoj.
Wieno. — Mortas Baoker, direktoro de la 

« Neue Freie Presse ».
Pariso. — Markizo de Segur eniras en la 

Akademion kaj rememorigas pri sia antaŭulo
Rousse.

15. Salisbrugo. — Mortas Ferdinando de 
Au strujo, ek6grandduko de Toskanio

Kristiano, — i a  « Sterlingo • aprobas unu
voce la traktaton por la netuSebleco de Norve
gaj o ■

t i .  liomo. — Daurigo de la interrompita pro
ceso kontrau Nasi

Milano. — Ektuŝego de vagonaroj ; i  mor
tintoj.

22. Solio. — La ministrarestro Gondevv 
sin eksigis.

Melburna. — Cent# da personoj mortas pro 
supermezura varmeco.

Parizo. — Grava parolado de eksministro 
Deleass6 prila eksterlanda politiko de Francujo.

24. Maata Rosa. — Mortas la konata angla 
verkistino Oudja.

96. Tuberan— La ministrarestro sin eksigas.
'ii. Noo Jorko, — Luksega edzigo de mlss 

Wanderbitt kun hungara grafo Szeckonji.
Vieno. — Deklaracioj de Aerenthal pri la 

ekstei landa politiko.
2 1 Pudoro — Naciaj honorsignoj al la fama 

okdkkjara filosofa Ardigo.
Ponto. Mortas kardinalo Richard, cefepis

kopo, je la ago da 90 jaroj.
2.9. Londono — Malfermo de la Parlamanta 

per ega parolado.
Lisabono. — Sangaj tumultoj sur la stratoj.
SO. Buenos-Aires - Politika krizo ; la prezi

danto forpermensas la kongreson.
31. Vasingono.— Prezidanto Roosevelt adre; 

sas leteron al la kongreso konfrati U  trustoj kaj
la korupto (s ti bao eto).

1 Februaro. Litabono. — Mortigo de la refo 
kaj de la kron- princo; la mortigistoj pereas.

ISov-So’ ko. — Thaw estas absolvita kaj sen
dita al frenezulejo.

2. Lisabono. — Manuelo fariĝas rego de Por
tugalino, sub la nomo Manuelo lla.

A. Tk llin i.

e-e- t i 5

Niaj enketoj
J u g a  o r g a n i z a d o  I

Ni komencas hodiaŭ pri la juga organizado se
rion de artikoloj, kiuj espereble intere.-os ĉiujn 
niajn legantojn kaj speciale la anojn de la in
ternacia societo do la juristoj. Tiujn ĉi lastaju 
ni pe as insiste, ke ili sendu kiel eble lej baldaŭ
ĉiujn sciigajn pri ilia nacia jugorganizado, al S-ro 
Degon, 17, rue St-Eloi, Douai vFraneujo).

(de S1-0 J. Filis, solicitoro

Reighley.)
Vic-prezidanto por Anglujo de l i. S. li. J.

fre kredeble fremdulo opinias ke la sama 
legaro havas forton en la tri reglandoj, kiujn Ed
uard VII» regas: tial ni devas en la komenco 
klarigi, ke Skotlando kaj Irlando havas siajn 
proprajn jurajn sistemojn Tiu de Irlando tre 
similas al la angla, sed la skota legaro pil prok
sime alproksimigas al la kontinentaj sistemoj, 
ĉar gia fundamento estiis la roma legaro En tiu 
ĉi artikolo ni parolos nur pri la sistemo, kiu 
havos forton en Anglujo kaj Kimrujo

Rilate al la civila legaro, kaj komencante je la 
malplej gravaj judejoj, ni flavas la sistemon de 
la ConntyCourts ikaŭnti Korts; privincaj aŭ 
Graflandaj Jugejoj. La lando estas dividita en 53 
distriktoj, el kiuj 8 sidas eri Londono kaj giaj 
antaŭurboj Ciu distrikto havas jugiston, kiu ve
turas de urbo al urbo en sia « circuit » (saikii), 
kiel oni nomas la distrikto!!. Sed Iiaj povoj estas 
lim igataj; ordinare Ii povas jugi pri procesoj pri 
rompo de la lian.nga kontrakto, pri kalumnioj ĉu 
skribitaj au parolitaj, kaj malvirgigo; li ne povas 
ju£i. se li ne havas la konsenton de la procesan
taj au se li ne havas Ia ordonon de plisuperi ju
gisto por tion fari

La tendenco de la leĝdonistaro estas pligrandi
gi la povojn de la provincaj judistoj, kaj ili havas 
specialajn fortojn en kelkaj specoj de procesoj, 
kiuj tamen ne interesos la fremdan leganton.

La provinca jugisto ankaŭ havas, se la valoro 
de la procesajo ne superas 5000 sm., la povon 
jugi (11 pri la administrado de la havo de mortin
toj ĉu testamentintoj; (‘2) pri Ia devoj de la kura
toro ĉu sub testamento aŭ sub akto inter vivan
toj ; (3) pri hipotekoj: <4 pri ordonoj devigantaj 
la plenumon de vendkontraktoj rilatantaj al do
moj kaj te raj o j; (5) pri la dissolvo de kontraktoj 
de solidareco kaj la likvidado de la solidara ha
vo ; (Gi pri la devigata vendo de domoj kaj f r a 
joj posedataj de kunposedantoj ; (7) pri procesoj 
fondataj sur trompo aŭ eraro ; (8 pri la gardado 
de la havo de neplenaĝaj oi-foj.Ce tiaj aforoj, kiuj 
estas jugalaj en la Probale Division (v. malsu
pren) havas ankaŭ povon jugi, se la havo de la 
mortinto ne superas -20o0 sin.' da per sormi estate 
kaj 3uOO sm da reai esiate

(Tie ĉi mi povas klarigi en parentezo funda
mentan diferencon inter la angla Ie£a sistemo 
kaj tiu de ahaj landi j. T. a nia legaro ni traktas 
la terajon kaj ĉion, kio apartenas al aŭ estas 
konstruita sur la terajo ma same ol ni traktas 
aliajn specojn de posedadoj Tiujn ĉi mi nomas 
■pei'sonal estate, kaj tiujn reai estate, kaj. paro
lante neprecize, la diferenco respondas al la dife
renco inter aloj moveblaj kaj ajoj nemoveblaj. 
Tiome tiu Cl dircrencigo trakuras tra nia tuta le
ga sistemo, ke ĉo morto sen testamento tiu, kiu 
heredas la terajon. kaj tiu, kiu heredas la move
blajoj!! estas plej ofte malsamaj personoj.)

Returnante al la Provincaj Judejoj, en kelkaj 
urboj (ordinare la cefurbo de ia provinco aŭ urbo 
enhavanta I*'OOOO enloĝantojn) la jugisto havas 
la povon jugi pri la administrado de la havo in
ter la kreditoroj. En kelkaj marurboj li jugas an 
kau pri hi paj kaj maraj aferoj.

Krom la Provincaj Jugejoj ekzislas kelkaj lokaj 
judejoj kun diverseaj povoj, postrestado} de la 
antikveco. El tiuj la plej gravaj estas la jugejo 
de 'a Londona Urbestro Mavor’s Court; Merz 
Kori) kaj la Kancelaria Jugejo de la lankastra 
Provinco (The Chanceri/ o f  Lancaster; Ganseri 
ov Lankastra La Jugejo de la Civito de Londono 
(Cili/ o / London Court: Siti ov Lendn Kori) ha
vas la simiajn povojn kiel Ia provinca jugejo.

De la decido de la Provinca Jugisto la proce
santo povas apelacii al la Apelacia Jugejo (v. 
malsupren1!, sed se la afero koncernas sumon 
malpli valoran ol '2000 sm. la provinca jugisto 
povas rifuzi permeson.

En la Provinca Jugejo la proceduro similas a 
la proceduro Alta Kortumo de Justeco i v. malsu
pren) sed gi estas iom pli simpla kaj malpli for
mala. La pledisto estas generale solicitoro, kiu 
dungas advokaton nur ĉo la pli gravaj kaj malfa
cilaj procesoj.

La ĉefa tribunata estas la Plejsupera Juga 
Kartumo ̂ Supreme Court o)' Judle n ture; Suprim 
Kori ov Gudikatjur), kiu estas efektive nur uomo 
por montri la malsuprenomiiajn kombinitajn ju- 
gejojn • Oi konsistas el la Apelacia Kortumo 
(Court o f A p acai; Kori ov Api!) kaj la Alta Kor
tumo de Justeco [Higli Court oj Justice; Haj 
Koat ov gestis).La Alta Kortumo estas dividita eri 
tri partojn au fakojn: 1̂ . Faka Kancelaria (Chan
ce n/ Division; Canseri Divijn): ‘2«. Fako de la 
Benko de la Rego i King’s Bench Division ; Kinre 
Bene Divijn); kaj 3«. Probale, Divorce ami Ad
m iraloj Division (v. malsupren).

La Fako Kancelaria havas kiel prezidanton la 
Lord Chanccllor iCefkuncelariisto) kaj ses ju- 
gistojn; tiuj ĉi. sidas por jugi en apartaj judejoj, 
t ie  oni administras tion, kion oni nomas a Equi- 
h/ » (ekvita), kiu speco de la juro farigis la spe
ciala fako de. la (^{kancelariisto laŭ maniero tre 
simila a ltiu , per kiu la roma pretoro alprenis al 
si la rajton administri tion, kion la romaj legos- 
ciencistoj nomas jus honorantan. Ne estas eble 
ricevi plenan konon de la devoj de tiu ĉi jugisto 
kaj liaj sub judistoj ne .studante pezajn librojn. Li 
jugas procesojn pri la samaj aferoj, kiuj estis 
suprenumerigataj I gis 8. kiam ini parolis pri la 
povoj de la Provinca Jugisto, sed kompreneble en 
la Alta Kortego nenia limo pri la valoro de la pro- 
ceeajo limigas al la povoj de la kancelaria jugis
to. Krom la aferoj nomitaj li havas la povon di
rekti la administradon de donacitajoj aŭ testa- 
mentitajoj de publikaj bonfarantoj: gardadi la 
havon de la lunatikulo kaj idiotulo; plibonigi, 
gustigi kaj kasacii aktojn kaj skribejojn. Per di
versaj Aktoj de la Parlamento li dedicas sin 
pri multaj aliaj aferoj, t efo el kiuj estas procesoj 
rilate al la interna reguligado de akciaj kompa- 
nioj.

(daurigota), i .  E lu s .



E S P E R A N T O

ESPERANTO
Internacia Esperantista organizo

Sekve de niaj artikoloj pri Esperantista organi
zajo kaj de la favoraj opinioj ricevitaj pri tiu ĉi 
demando, laiciatintoj de la nomi a organizajo 
dissendis cirkuleron aliiu j grupoj esperantistaj. 
Malgraŭ la malfavora tempo de I Konsultado (Nov
jara libertempo) kaj la mal longeco de la tempolimo 
difinita por la respondo. Iu8 grupoj respondis 
favore nian alvokon kaj plene aprobis la agadan 
planon montritan en tiu cirkulero1 Jen estas la 
nomoj de la respondintaj grupoj, kluboj, societoj, 
k . t .p .  (Iau ordo de ricevo de la respondoj i, 
Nyon, Charenton, Ohalon* uiS.. Bourg, Sotteville, 
Goole, Bude jo vilie. Gĉirliz. Zurich, London S. E., 
Nancy, Praha, Zug, Marseille. Levallois-Perret, 
Roanne. Brŭnn, Novy Sae/.. Lyon, St-Claude, 
Czernizsov, Hull, Goth i, Orleans, Huy-Tlh uige, 
Bern. Stuttgart, Cbateau-Tierry, Lausanne, Belle
garde, Davos Armenti&res, Begninsf, Creuzot, 
Montceau-les-Mines. Carcagente. Dover, Hmo, 
Auserre. Oyonnax, St-Etienne, Elbeuf. Portland, 
Roma, Nesvrastle, Gateshead Berlin, Louhans, 
Gherbourg. Nuits, Sceaux, Beaune, Uundee. 
Hamhurg-Altona. Holanda Societo Esperantista 
fkaj la filioj), Praha (virini Rrupo), Burnlev, 
Geneve, Leeds, Macon, Malmo Firenze, Beziers, 
Anne--)' Castell us, st-Chamond, Huraos, i.hester, 
Edinburgo Avignon, La Rochelle, Magdeburg, 
Gala s, Dŭsseldorf, Reims, Ipswich. Limoges, 
Braunsvveig, Lille, Pils-n. Reichenberg, Hutt\vyl, 
London S. \V., Stockliolm, Hannovre, Rouen, 
Bordeaus, Helsingforg, Roubaix, Tourcoing. 
N*-uchatel, Amiens, Morges. Le Lorie, Toulon, 
Faris diversajn rezervojn Boulognes M , Hasti ngs, 
Sens. Basel. Krom tio la grupo de Antverpeno 
(Belimjo) eldonis beti gan cirkuleron, kies kon
kludo tute apogas la ideojn prezentitajn en nia 
cirkulero

La supraj respondoj estis subskribitaj de 828 
personoj, kies plej granda parto konsistas el 
grupestroj, sekretarioj, komitatanoj konsuloj, k 
d p. Po t tiu tiel kuraciga kaj favora rezultato, 
la iniciatintoj decidis sendi al la respondintoj 
duan cirkuleron por la efektivigo de sia plano. 
Ni baldau konigos la rezultatojn al la publiko, 
sed de nun ni povas diri, ke la kreo de internacia 
organizojo estas sur Ia vojo al baldaŭa sukceso.

1 Car tiu cirkulero est;s sendita al Ciuj grupoj 
kaj komunikita al «Muj grupanoj, ni ne represas
i io  cilie.

MOVADO ESPERANTISTA
La traktadoj inter D-ro Zamenhof kaj la prezi

danto de la konstanta komitato de la Delegitaro 
estis rompitaj pro la troaj pretendoj dela delegi
tara komitato Ni siatempe parolis por inter kon
sento Ia Esperantistaro kaj la Delegitaro, sed ni di
ris. ke tiu interkonsento devas farigi sur Ia funda
mento de la jam elprovita Esperanlo, kaj ne sur ia 
teoria eston ajo sen tradacio, sen vivo sen litera
turo kaj sen ... adeptoj Laborante super la nuna
tradicio, ni havas cian eblecon realigi en Esperanto 
Ciujn plibonigojn, kiujn postulas la p ra tiko  kaj 
la vivo Enkonduki abruptajn kaj subitajn refor
mojn en nian lingron kondukus nin al plena 
pereo, pri tio ni estas tute certaj, laŭ multegaj 
ricevitaj respondoj Ni do iru nian ĝisnunan vojon 
kaj ni laboru por defin tive Airmi ntan aferon 
kontraŭ ĉiuj tiaspecaj aventuroj kreante por gi la 
plej fortikan, la plej certegan fundamenton; la 
vivo H -H

•  *

La komitato de la svisa Esperanta Societo, la 
Redaktoraro de Svisa Espero, la Svisa ekjamena 
komitato kunvenis Soleure la fan de febucaro 
por pri pacoli la nunan situation de Esperan
tismo. Post longa kaj atenta prid iskuto , ili 
akceptis Ia jenan tagordon .- 

« La komitato S. E. S., la Redaktoraro de 
't Svisa Espero ». la Svisa Ekzamena komiato, 
kunvenintaj en Soleure la 2an de februaro, 
ekzameninte kaj atente dekutim o la decidon 
de la Delegitaro por la elekto de lingvo inter
macia, de klaraske : 

fo; La sola lingvo propagandata de la Svisa 
Esperanta societo estas de lingvo Esperanto 
tia, kia ĝ i es as definita per. la tradicio kaj la 
gioauna verkaro 

2 )̂ La lingvo devas pliperfektiĝadi iom-post- 
iom Iau la vojo montrita en la antaŭparolo de

la t Fundamento t de Esperanto kaj nenioi per 
verkoj pure teoriaj aŭ komitataj d.cidoj.

« Sub kribi h tiun deklaracion Sroj Schneeber
ger, prezdanto S. E S ; Walti>biihl, vicprezi
danto ; Schmid, sekretario; Feirabend FridOri ; 
Krebs ; NVenger ; Humherset: Hodler ; Renard; 
Balder ».

Pri la sama temo, la Bohema Imio Esperan
tista, la Esp Grupo de Beaune, la Esp. Grupo de 
Wien vo<donis deklaracion tontran sablaj 
reformoj kaj por Arestigo de la • Fundamento ». 
La erupo de Anlverpeno anhaŭ voidonis similan 
decidon, en kiu aperas kritiko de la projekto Ido 
kaj aprobo pri ia ideo de Esperantista organi
zajo

N o t in d a jo j .

Franculo: Multaj grupoj ricevas nun helpon 
de la diversaj oficialaj urbestraroj; Charenton
30 Sm, St-Maurice IO Sm, Alfortville ‘20 Sm, 
Orleana 160 Sm, St-Etienne t-20 Sm, k t. p. — En 
Beaume urbeto. Burgonja, la grupo ennavas ‘200 
geanojn, 5 filiojn kuti i ‘20 peanoj, 4 semajnajn 
kursojn kaj sukcesis enk nduki Esperanton eji 
la 5 lernejojn dela urbo La tuta burgon a regiono 
eatas Esperantistigita; ciu loko havas sian Esp. 
Grupeton, kluson Kaj Esperant o-Oficejon. — Novaj 
grupoj en Romorantin, Levallois-Perret, Rolbec. 
Saint-Maur — En Parizo bedaurinde mortis S-ro 
Lecaron. la tre agema prezidanto de la komerca 
sekcio de la Pa- izo grupo; tio estas grava perdo 
por la Esperantismo. — Belgujo: Esperanto 
esias oficiale enkondukita en la Itelna Milita ler
nejo ; sekve preskaŭ ciuj ofie roj belgaj farigos 
Esperantistoj tla kurso esias deviga); novaj gru
poj fondigis. — Norvegajn : Oni cigas, ke la 
rego de Norvegio estas favora al Esperanto; 
oni antan vidas la eblecon de internacia kongreso 
Esperantista en Kristanio. — Rusujo: La sidejo 
de societo « Espero » estas nun Nikolaevskaia 
str. 33, lg ‘24 Pete' bnrgo. La Moskva grttpoenergie 
laboras. En Wndivostoka Maristo Lernejo, Espe
ranto estas enkondukita kiel deviga por lernado. 
Britujo: Multaj novaj grupoj; sukcesaj parolad j- 
kursoj de S-ro Ghristen. — Svisujo: l a Geneva 
grupo invitas la svisan kaj ĉirkauan Esperantis
taron al regiona kongreso dum la printempo. — 
Hispanujo: Novaj grupoj en Madrid, Malaga, 
Bamana, Mahon, eadis — Usono: Gravaj pro
gresoj tie ; sukcesplenaj paroladoj de S-ro Pri
vat en la Cefaj Usonaj urboj. — Azia Turkuko: 
Esperanto multe disvastigas en la Smirna 
regiono.

Gazetaro.

En Kataluno, aperas nova monata « Tutmonda 
Espero * (Barcelono-Paradis 1-2, pral). redaktata 
en Lingvoj Esperanta baj kataluna. -  En Bohe
mujo, oni projektas la starigon de Slava Revuo 
enhavonta la tradukojn esperantajn el la plej 
bonaj slavaj lite aturajoj. La du Ameri <aj gazetoj 
Amerika E speranza  kaj Amerika Esperanto 
jurnalo esias nun interesplenaj. — En la Revuo 
aperas la sekvb de la traduko de D-ro Zamenhof 
« la Psalmaron ». — Belga Sonorilo publikigas re
sumon de la studo de S-ro Couturat pri la « Deri
va lo en Esperanto » =  En adono de Lingvo 
Jn/vnacia  aperas traduko de Ia fama romano 
Manon Lescaut, de S-ro Vallienne.

E S P E R A N T O  P R A K T I K A
Esperanto-Konsuloj-

Novaj Konsuloj estis elektitaj en la jenaj
lUKOJ •

n titrm ingbam  (Anglujo). -  S-ro Garbutt, La 
i ress d ub , Marteneau St.

•fipuscfiouk (Be • garujo). -  S ro I ia r Ui (infor
mistoj ulica fiatska 8,

Versailles (Francujo). - S-ro A. Desmeules 
(3. rue Petignv-telephono 351).

Gvidlibroj.

La Esp. Klubo de San Sebastian t Hispanujo) 
jus eldonis bonegan allogan gvidlibreton de la 
urbo kun belaj ilustra oj I). La klubo de la 
dirita cerbo fondis agentejon, kiu liveras Ciujn 
informojn pri turismo, indus-trio. k I p .  de tiu 
multevizitata loko, kiu estas unu el ta urboj 
invitotaj la San kongieson.

E sp e ran ta j H ote lo j.

Versailles (Francilio. — Hotel Suisse. ;t, mede 
Peh?ny (telephone 351) P. K. R.

Marseille (Francujo) — Touring Hĉtel, 28 a 
cours Belzunce. K. R.

F E L I E T O N O
^ / 

A n t a ŭ e n  a l  J  a n te c o
f l!> epistolaj dum la Hanga konferenco)

DE

K P. ARNOLDON.

I

P A C IE N C O

La g rand faro j de 1’homo malrapide progre
sas, simile al tiuj de Pnaturo-neniam salte, Ciam 
grade, paso post paso.

La pacregno ne konstruigas en unu tago ; gi 
bezonas tem pon; gi bezonas laboron, multan 
laboron dum centjaroj.

Ni atingos la landon de Helico per pacienca 
laboro, ne per mirakloj ; memfo> igante la bari
lojn, ne lasante al iu Mose* konduki nili tra la 
Ruga maro.

Unue estas demando pri malgrandajoj, poste 
pri aferoj, pli kaj pii gravaj Unue ia barketo de 
la homo m alrapide glitas antaŭen. Poste la 
homo lasis la venton plenigi la velojn deTharbo. 
Kaj plue gi eltrovas novajn tortojn. Gi rapidiras 
tra tero kaj maro kaj aerveturas alte super U 
nuboj.

Tio ĉi estas la progresoj de 1’homaro kiel tuto 
Venas el gia naturo kaj giaj evoluciaj legoj.

La nacioj naskigas kaj pareas. La homaro 
daŭras. La unuaj sangigas. Kiel la ondoj de 
1'fluo. La lasta restas kiel Ia Iluo moni kun giaj 
neniam sekigantaj fontoj.

Tamen neniu ondo eslas vana, neniu kiu ne 
devas plenumi sian taskon en la granda, ('iamo
mente antanen ruliganta fluo.

I

I
I

Sed Ruga inaro jam ne malfermigas kaj sin 
«losas por iu ajn popolo. Neniuj malmolaj *to- 
negoj kompateme fluegigas akvon al soifanta 
popolo. Koturnoj ne jetas sin malsupren en 
gian ripozejon por al gi servi kiel mangajo. La 
Cielo al gi ne pluvigas manron kaj ne nutras 
gin per angela pano. Kaj la tero iie malfermas 
sian bu£on por engluti la malamikon.

Tutaj nacioj eble ankovaŭ dronos en rugaj 
maroj. Car nur malrapide la ciuhomaj ideoj 
estos komprenataj. Sed nenia potenco de 
rmondo povosmalheipi al ili antaŭeniri kiei la 
alfluo kaj forfluo de 1’oceano.

Per sia laboro vivas la popolo, kaj kune kun 
Cioj aliaj popoloj gi laboras por lii progresado 
al prospereco kaj kulturo 

Eden ne kuŝas post nia generacio en mama 
lu< brilo La idealo de pli bona ordo de Paferoj 
kuŝas antau ni en la sunbrilo de 1’efektiveco.

Tien atingos la homaro Sed ĝi farigos la 
rekompenco de la peno ne de la batalo.

Esperantigin.
G. Bachman

Legendo  p r i la  L ilio

La feino de Ia floroj estis eta feino, sed carma 
e» sia gracia robo, formita per rozaj florfolietoj 
kaj ĉiam rideti* sub sia ora hararo, en kiu gutoj 
de roso dissemitaj brilegis ziel diamantoj.

S;i vivadis inter fioroj ĉiuspecaj, kiujn ŝi. amegis, 
kaj kiuj, por Ai, elspi ris siajn plej agrablaj dolcaj n 
parfumojn.

*

Gis nun, nenio konfuz is kian kvietan vivadon. 
Nu, ian nokton, kiam Ai dormis sub protektanta 
foliaro de violeta, grandegulo trapasis la b a re 
mon, kiui» li ruinigis, kaj, per sia grandega piedo 
nevole predis la floron kaj la etan feinon. Nur la

Marseille (Francujo). — Hotel de Castillo et 
Luxembourg, I , rue du Jeune Anaeharsis K. K.

Davos-Platz (Svisujo). — Sportista Turista 
Hotel Central P K. R.
; Frankfurt s/tn. (Germanujo) — Hdtel du 
Nord, 17, Grosse Gallustr. P. K. K.

Esperantistidoj.

La Esperantismo de 6i tiu jaro sidos en ia 
vilago NVeisser Hirsch apud Dresdeno On» pre
tigas Esperantan gvidibron kaj la komunumo sin 
prepata- por akcepti la Espera tistojn Por 
Ciuj informoj, sin tumi al S-ino Handkel, Dres
deno Alia Esperantismo estas projektata en 
S visujo apud Lucerno ; ni donos pluajn detalojn
on venonta N»

E speran to-Lam io  (Moresnet).

La broŝuro de S-ro G. Rov, anoncita en nia 
antaua N0, jus aperis 2). O «ii scias, ke Ia aŭtoro 
proponas fari el la neutra teritorio Moresnet 
(inter Belgujo kaj Prusujo) neutran Esperanto- 
iandon ; Moresnet farigus konstanta rendevuejo 
de la komecvojaĝistoj kaj aferistoj, kiuj haltus 
por interrilatigi kaj renkontigi. Pro la diversna
cieco de ia vojagantoj- Esperanto farigus ilia 
komuna lingvo kaj iom-post-iom enradikigus en 
tiu landeto kaj estus la lingvo la plej ofte uzata 
de la logantoj, fine eble la sola lingvo oficiala .. 
Ni rekomendas al ĉiuj samideanoj la legon de tiu 
interesa broŝuro, kiun komencas aproba antaŭ- 
vorio de I) ro Z «menhof, kiu konsideras ke Ia
efektivigo de tiu propono estus grava akiro por 
te interna ideo de Esperantismo.

E sp e ran tis ta j ve j agoj.

En Kopenhago, dank‘al la kunhelpo de l’jur- 
nalo “ Politiken kursoj por 400 lernantoj estis 
organizitaj de Sroj fekeel Giflrlingkaj Bendix 
Post tiuj kursoj, la dirita gazeto aran^os por 50 
et tiuj person j vojagon esperantistan tra Ham
burgo Koln, Parizo kaj diversaj francaj urboj, 
kaj vizitos la esp. rondojn de ciuj trapasataj 
urboj. Bonega ekzemplo ! Ni atentigas ankoraŭ 
niajn legantojn pri. la projektata ekskuro in
ternacia al Insulo Maljorko. (Vidu en nia lasta 
N'*.)

Kom erco.

L e ipz ig  Paska antaufoiro (Oster Vormesse) 
okazos komence.de marto (2-9.) kaj multe da 
ekste* landanoj rnalfacile trovas logejon, ĉar 
kutime tro multaj aĉetantoj kaj vendistoj alvenas, 
hai oni bonvole sin turnu al : Esperantista 
Konsulejo, Leipzig, Kupfergasae, Laden, ‘20 
Gi estas malfermata «iutage de 9-6 kaj oni povas
ricevi tie-ĉl sciigojn pri logejoj, pri hoteloj 
(ankan malkarajn kaj pri aliaj aferoj rilate al 
paska foiro.

2* La sufikso al estas forjetenda, i-ar la 
adjektiva finigo a signifas jam : kiu rilatas al, 
en la plej multaj okazoj. Kiam gi signifas : kiu 
elta», oni povas anstataui gin per la substan
tiva finigo o, kaj diri tkzemple ruino kastelo 
tute same kiel oni diras sinjoro Prezidanto.

3« La sufikso esm farigas neutila laŭ la lasta 
rimarko.

Fine mi ankoraŭ ne estas tiel certa pr la 
oportuneco forigi la signojn superliterajn Mi do 
ne deziras. Iau la vortojn de S-ro Evstifeieff 
(en Lingvo Internacia, Januaro 1908) « starigi 
mian verketon pu* eternaj tempoj kiel finan 
perfektan eksterkonkurencan sistemon ». Tian 
pretendon m i las-is p > ofere al Ido.

Kun aotaŭdankuj por la enpresigo de tiu ĉi 
letero.

A n t i c o .

ESPERANTO SOCIETOJ
Kontraŭ jara heipabono da 4 Sm. ni enpresas 

sen plia pago ĉiujn oficialajn komunikojn de iu 
grupoj,kluboj, societoj, k. t. p. esperantistaj. Tiuj 
komunikoj estu kiel eble plej mallongaj. Ni iris 
tigas ĉiujn grupojn ke ili profitu tiujn speciale 
favorajn kondi, ojn kaj uzu nian gazeton kiel 
komunan perilon kaj i u terri (angilon.

Te 'erado de la Esperantistaj Gropoj Burgon
ja j. — LasekretariodelalaF. E.G. B(SroHelbein
65, rue des Godrans, Dijon) konigas ke, de nun, 
ciuj informoj pri la Federacio estos enpresitaj tie
Li petas la Prezidantojn de Ia Grupoj federitaj 
legi atento pri tio ĉiun numeron de <• Esperanto*. 
La sekretario de la F. E G B petas la kasis
tojn de la grupoj federitaj, kiuj ne ankoraŭ sendis 
sian kotizaion (tio estas Autun-Arney-le-Duc- 
Auxone- - Macon - Molajr- Savigny - Semur-Sens) 
fari tion kiel eble plej baldaŭ.

ESPERANTO-KONSULOJ
Kontraŭ jara heipabono da 4 Sm. ni enpresas 

sen plia pago Ciujn oficialajn informojn de la 
Eszeranto-Konsuloj (Kreo, organizo, specialaj ser
voj farataj de ili. k. c.) kaj la-anoncojn de la per
sonoj, kiuj petas la servojn de la Esp. Of. Ni i .s 
tigas iiuj ii konsulojn ke ili profitu tiujn favorajn 
kondiĉojn kaj uzu nian gazeton kiel komunan

I). RiceveMa de gran Hcitcl i n lerna'iona I. Prio i .
“ n E ,a ' E *Pe«nHs.e rea lism e en 9 mois Prelo 

“4 jf- ce R °y College de St-Glroos. Anega (Francujo) 
a p e ran ta  teksto piepangas

K O R E SPO N D A ĴO J

Estimata Sinjoro Redaktoro,

Car tre konata « Idisto » skribis al kelkaj per
sonoj : t Jam Amido kaj liaj amikoj sekvis nin, 
multaj aliaj sekvos kiam ili scios kion ni propo
nas al ili », mi deziras publike diri per via 
organo ke tio estas tute ne vera.

En la antauparolo de mia projekto, ini skri
bis :

« La celo de tiu brostiro ne estas reformi 
Esperanton sed helpi la atingon de interkon
sento Kun la Delegitaro por la elekto de lingvo 
internacia. La sangoj proponataj eslas laŭ la 
autoro iu maksimumo de la koncedoj fareblaj kaj 
tiuj koncedoj eslas proponitaj nur eti la okaso 
se la interkonsento farigos atingebla n.

Kaj en la cirkulero, kiun mi dissendis al la 
Esperantistoj scienculaj, mi konkludis per la 
jenaj vortoj:

«> .'sed se la delegitaro unuflanke restigus
‘ iujn si *jn pretendojn, ne donante alifianke la
nejes jn garantiojn, tiam ĉiuj Esperantistoj
devas sin kunigi neŝancelige ĉirkaŭ Zamenhof
ki'l poste sin organizi por enkonduki mem en

Ja  lingvon la plibonigojn, kiujn ili opinios 
utilaj *.

Mi supozas ke tiuj du citajoj el originalaj 
tekstoj estas suficaj por montri ke mi nek fari
gis nek farigos « Idisto * ; sed mi povas aldoni 
krome, ke post trimonata eksperimento pri la
sufiksoj proponitaj de Ido, tnt atingis la jenan 
rezulton :

La sufikso «restas forjetenda-

luno, kiu preme, nadis tia la Cielo, ĉirkaŭita de
I oraj steloj, rimarkis ĉi tiun rapidan dromon.

La morgaŭan tagon la tuta gardeno estis blu
ega La malgajaj kaj silentaj birdoj entombigis la 
feineton. La postvivantaj fioroj verdis rosaj n plo
rojn, kaj, sur siringa hranĉo, najtingalo kantadis 
por Ia mortintino dolĉan belsonan himnon.

Kiam li jus ekkantis la lastajn sonojn, oni subite 
ekvidis elirantan el'la tero, kie la korpo de ia 
feino ripozis, floron belegan, kiu balancigis je 
1’ekstremajo de verda trunketo, kaj kiu, je blan
keto senmakula, disŝutis tra I'aero dolĉegan par
fumon. Estis 1’anirno de la feino de moroj.

Originale verkita de. Sr<> A. Vincenetu .

L a  k v a r  kobo ldo j

Kvar etaj koboldoj, iam nokte, ludis sur vasta 
stepo, kovrita de oraj stipoj. Ij» luno grandega 
ilin karesis de siaj bluaj radioj ; kajiii, feliĉegaj 
vivadi, lam adis kaj kantadis.

Subite, ili ekvidis malriĉan viron, kiu dormis 
sur la .malvarma tero, kaj Gajnis malfelica sub 
siaj ĉifonajoj. Tuj kompatemaj al lia malfeliĉeco, 
ili alpafis al li. kaj ĉiu lin palpis per sia magia
vergeto.

La malfeliĉulo tuj aliformigis; liaj malpuregaj 
ĉifonajoj subite belegaj vestos rarigis, kaj multej 
p^-a saketo, plena je oro, pendis je lia zono. Li 
ankoraŭ dormadis, tiel kviete, dum kiam la kvar 
etaj koboldoj, felicaj pro sia bonfaro, lin rigardis 
ravece.

Kaj kiam la suno levigis, la kvar koboldoj 
malaperis en siajn subterajn domojn, dum kiam
Ia dorminto vekigis; ĉi tiu, blindigita de sia subita
riceco, dankegis, mallaute, la geniojn de la 
nokto.

Originala verkita de S-ro A. Vincene.uoo.

tigas ĉujn konsulojn ke ili profitu tiujn favorajn 
kondiĉojn kaj uzu nian eazeton kiel 
perilon kaj interrilatigi!©!!.

OFICIALA INFORMILO

Beaum e (Cote d’Or-Francujo), — Esperanto 
Oficejo sendas senpaga» kvarpagan gvidfulieton ; 
m idas esperantistajn markojn, necesajn por pagi 
malgrandan sumon (I marko, 2 Spesdekoj) tra
dukas Ia korespondajn de komercistoj; duna* 
informojn pri la mendo de bonaj vinoj, Sin turni 
a l : Esperanto-oficejo, Place de la Halle; sro Piot, 
Konsuleco E  Kue Carnot kaj aldonu per»wi>Ao- 
jajrc la poStelspezon de Ia cendo.

L e C re u zo t(Francujo) -  Esp,-Oficejo, 20 place 
Schneider donas senpagan gvidfolion, vendas 
Esperantajojri (ilust. kartoj de la fabrikejoj). Mer
kredon vespere, esp, kunvenoj ĉe kafejo Morrot. 
rue d'Autun.

Ch&'o os «/S . (Francioj. -- Esp..Oflcejo, ĉe 
rino Blanchard, Boul. dela Republique. Gvidlibro,
esperantanoj k. t. p .

Bradford (Anglujo). — Konsulo : A. T. Pries 
| tman, t i ,  Exchange Building.

D o v » r  (Anglujo) — Konsulo J. M. Kine). 
Admiraloj' House.

L ive rpoo l (Anglujo). — fcsp.-Oficejo, 7 Berry 
Str. Vizitebla ĉiutago «vespere, marde et vendre
de). Vendas Esperantajojn, abonigas Esp. gaze
tojn, liveras ĉiujn informojn. Oni petas, ke ĉiu 
Esperantisio uzu la la oficejon kaj librejon kiom 
eble plej multe kiel ejon por la profito de sami
deanoj.

R e im s  (Francujo). — Esp.-Oficejo, 5 Place 
Royale (telefono 4361, Ghauvillon, Konsulo Live
ras ('iujn informojn parole kaj letere pri Reims 
kaj la regiono : turismo, komerco kaj esperan
tismo.

St-Etienne (Francujo). — Esp.-Oficejo: Taverne 
Alsacienne, place Marengo. Komerca sekcio de 
la grupo estos baldaŭ fondata.

V esou l (Francujo). — Konsulo: Sro M. «iirar- 
dot, negocisto, I, rue la Gare.

S ea ttle  (\Vai. Usono). -  Konsulo: Sro Gh.-E 
Raudall zorgas pri ĉiuj aferoj, komercaj, sociaj, 
k. e. en Seattle kaj Pacifika marbordo.

R o u b a ix  (Francujo). — Konsulo: Sro A. Denis,
86, rue du Moulin.

V alence  (Francujo). Konsulo: Sro S. Delfour, 
Kolegiestro.

A m iens  (Franculo). - • Konsuloj: Sro Saquez, 
ilustriisto 17, impasse des Saintes-Claires; Sro 
Searle. Kastelo de Bontillerie

In t e r n a c ia  S o c ie to  d e  l ’E s p e ra n t is -
t a j  J u r i s t o j .  — Lai. S. E .1. havas celon krei 
kaj konservi inter siaj anoj aferajn rilatojn, konigi 
al la fremdaj juristoj la samideanajn kunfratojn 
aŭ jurlaborantojn en ĉia lando, ebligi la sendon 
de aktaro en la plej malproksimajn landojn kun 
certeco trovi tie korespondanton, unuvorte 
unuigi la Esp. juristojn rta ĉiuj landoj. La jara 
kotiza jo kostas 15 m. ESPERANTO estas la ofi
ciala organo de la I S. E. J. por ĉiuj informoj, 
sin turni al S'» Sergeant, 31, Bd Mariette, Bon- 
logne-sur-mer (Francujo).

OFICIALA INFORMILO.

I . N ova j a ligo}. — ltalujo. — S. Ferrazzani 
via, 26, Piazza Dante. Nkpoli.

Francilio. — Daupas, avoud, Aubusson ; 
Gorin, avouĉ. liordeaux ; Gouffter, avoaĜ, Ne
vers ; Le Calloch, avouĉ, Brest ; Saint-F6 , 
avouĉ, Toulouse; Seipol, avoue, Lyon(delegito, 
por la Apelacia kortumo de Lyon); IIaye, avouĉ’ 
Pontoise ; Nicole, helpjugisto ĉe la civila jug is ’ 
laro, Bethune ; Rousiy, helpjugisto de paco, 73 
rue Libergier, Reims.

Belgujo. — Brunet, avoue, 77, rue Van Arte- 
velde, Bruxelles.



«  E S P E R A N T O  »

Skotujo.— Kam. L., solicitoro, Wanonder 
Pask Rd 134. Edinburph ; Dishart John, solici
toro, Panmure Place 13, Edinbĉrgh.

II Ordeno. Nia societano Sro Daniel, ĝenerala

S
ro k u ro ro Ce la Apelacia kortumo de Rouen.
rrancujo) estis kreita a oficiro » de la t Honora 

Legio », kies nia majstro kaj honora prezidanto 
Zamenhof estas a kavaliro ». Al li ni prezentas 
niajn tre sinodajn kaj korajn gratulojn.

III. Niai artikoloj, — Ni atentigas niajn socie
tanojn pri la artikoloj pri la juga organizado, 
kiujn ni komencas publikigi en tiu N0. La infor
mojn pri la naciaj juĝorganiz idoj oni sendu al 
S-ro Degon, 17, rue St-Eloi, Douai (Krancujo).

In enue a  Scienca Oficejo. — La Internacia
Scienca Oficejo, en Genevo, komencas de nun 
la  ellaboradon de la teknikaj diversfakaj vorta
roj. Niaj legantoj trovos en apai ta suplemento de 
nia gazeto, enmetita en Ci tiu N» ĉiujn detalojn 
pri tiu ĉefgrava entrepreno kaj ni varme instigas 
ilin kunlabori laŭpove per la iom-post-ioma 
efektivigo de tiu vasta tasko,kiu pli ol ĉio akcelos 
la enkondukon de Esperanto en la sciencajn ron
dojn.

lnternacia Unuigo de la Studentoj. -  La I.
V. S. celas: I® la uzadon kaj disvastigon de Espe- 
rantor inter ia studentaro; 2« la alproksimigon 
kaj interkomunikigon dela studentoj el ĉiuj racioj. 
La jara kotizajo estas hin. I 40. Pontoj informoj 
sin lum i ol Sro A. V incennes, Lycee de Troyes 
(Francnjo) kaj kotizajojn oni sendu al: Sro R. 
Sakovio, Espero, Fikoiaevskaja 33, Ig. 24-Peter
burgo (Rusujo) La anoj de la I. U. S. ricevas 
senpage la jurnalon Esperanto.

ANONCETOJ
T A R IF O

Kor etendado. —  Ciu enskribigo kostas 
‘iO spesdekojn (fr. 0.75 ; 7 d . ; m. 0.60). 
Rabato da 25 °/p por 6 enpresoj kaj 50 *l0 
por 12 enpresoj. La literoj P I. montras 
Ia korespondadon per poŝtkartoj ilustrita j; 
la litero L. montras korespondadon per 
leteroj; la literoj P M. montras interkan
to n  de poŝtmarkoj. Niaj abonantoj rajtas 
enpresigi senpage tian nomon unufoje.

Petoj et proponoj. —  Ciu linio (40 literoj) 
kostas 18 spesdekojn (fr. O 25; 5 d . ; 
m. 0.20). Rabato da 25 °/0 por G enpresoj 

kaj 5 0 %  por 12 enpresoj. Niaj abonantoj 
rajtas enpresigi senpage trilinian anonce
ton.

Komercaj reklamoj —- Ciu linio (40 lite
roj) kostas 16 spesdekojn (fr. 0.40 4 d.; 
m . 0.82). Rabato da 25 °/0 por 6 enpresoj 
kaj 50 ®/0 por 12 enpresoj. Niaj abonantoj 
(speciale la hoteloj esperantistaj) rajtas 
enpresigi senpage trilinian anonceton.

N oro  — Qni sendu ĉian anonceton autan la 
5® kaj 20» de Ciu mon to, ĉu al nia adinini&traco, 
ĉu al niaj lokaj agentoj au al la Eseramo-Oficejoj. 
Oni skribu kiel eble plej legeble. Oni povas pagi 
per poĉtmandato, poŝtkuponoj internaciaj aŭ poŝt
markoj Ciu anonceto, ne akompanada de mon
sendo, de estos em pieaa ta. La Esperanto-Oficejoj 
estas petataj elmeti ciufoje niajn anoncetojn ĉe 
sia afinejo.

«
,  * *

i ŭ o r e n p n i u l  n d o

london (Angiujo). —  S-ino P. Lewis, 
11, Grosvenor Rd-Chiswick. P I.

Superaguy (Brazilujo). — S-ro M-A. 
Costa Pin to.. P I.

FELIETONO DE “ ESPERANTO ” I

LA LIBRO DE ESTER
O r ig in a le  v e r k is

A. HOFMAN

La rakontataj farito j okazis dum la 
regado de Ahaŝveroŝ, persa potenculo, 
kiun la grekoj nomis Ahasveros afi Kser- 
kses. Li regis super cent dudek sep lan
doj, de Hindujo ĝis E tiop io , kaj la kaŭzo, 
kial li regis super tiu ĉi nombro de landoj 

estas, ke li edzinigis Estecon : Ester deve 
nis de Sara, kiu vivis guste cent dudek 
sep jarojn. Ahaŝveroŝ, granda reĝo, estis 
granda drinkulo kaj idolano, sed malgraŭ 
tio lia nomo konserviĝis e n j a  analoj de 
la Sanktaj Libroj, ĉar li estis la instru
mento de Dio por la savo de Ia hebreoj. 
Jen parabolo por tiu ĉi circonstanco. Unu 
fojon ĉevalo kaj hundo parolis inter si, 
kaj la ĉevalo diris : a Mi ne komprenas 
nian mastron. Mi, ĉevalo, laboras la tutan 
tagon, kaj ci, hundo, gardas la mastru
mon la tutan nokton, sed malgraŭ tio ni 
estas duonsalaj dum nia porko, kiu nek 
laboras nek gardas, estas nutrata preskaŭ 
ĝis krevo. Ho, justeco, kie vi estas ? — 
« Ci eraras, ĉevalo, diris la bundo, la 
porko efektive ne laboras, sed atendu? 
Baldaŭ la mastro buĉos ĝin kaj faros el ĝi 
linko jn  kaj kolbasojn. Mi ricevos la intes
tojn, kaj ci havos bonan brosilon de la 
porkaj haregoj *. De tiu ĉi parabolo sek
vas ke Ahaŝveroŝ estis konservata por di
finita celo : efektive, kiam Ii plenumis sian

Banka- Vorotaj (Rusujo). —  D-ro A.-A. 
Romanov (pri kuracistaj aferoj).

Rotterdam (Holando). —  S-ro G. Allard, 
Hoofstegg, 1222.

Arras (Francujo). — S-ro Rranquaat, 
Ecole Normale P I.

Roanne (Francujo). —  Sro Plane et 
Truchon. Lycee de Roanne (Germane 
kun fratino j).

Pskov (Zaveliĉje-Rusujo). —  S-ro V. 
Jackontov.

Roski/d (Danujo). — S-ro W . Raith, 
Straho tans. PI.

Stap/ehurst (Angiujo). =  S-ro R.-R. 
Bugden (pri abe lk u ltu ro ).

Rio-de-Janeiro (Brazilujo). —  S-ro L. 
Trinas, Contabilidade da Guerra. P. L.

Parizo (Francujo). — S-ro Melo, 32, 
ru de Montmorency. P.

Dresden (Germanujo). S-ro Richter, 
Dŭppelster, 8. PI.

Beaune (C6te-d’Or. Francujo). —  S-ro 
Morizot, Ste generale. P.

Odensee (Danujo). — S-ro Ernst Jensen, 
Hojbkolehjemmet. PI.

B'lbao (H ispanujo).— S-ro V. Apraiz, 
apartado, 98. P P. M.

London (Angiujo). — S-ino K. Thomas, 
29. Henrietta St Hackney. PI.

Odensee (Danujo). — S-ro Carlsen, Bii- 
lousvej. P. I.

Sabadell (Hispanujo). —  S-ro H. Marti, 
Str. Lavadero, 22. PI.

Falan (Svedujo). —  S-ro C.-G. Materii,
Trotsgatan, 16.

Chartres (Francujo). —  S-ro Thibault,
32, rue Saint-Pierre.

Roanne (Francujo). —- F-ino Lameu- 
niere, 21, rue Beaulieu. P.

Odensee (Danujo). —  S-ro I i.-P. Larsen/. 
Testergade, 40 li. P.

Odensee (Danujo). —  S-ro- S. Hoiruyn. 
Set Knudsgade, SO. P.

fatoma (VVash. U. S. A.). —  S-ro J.-VV. 
Wood. P. L.

Karls/ad (Svedujo). — S-ro Sjogren, O. 
Herrh, 86 b. P. L 

Parizo (Francujo). —  S-ro Prime Paul, 
89, avenue d'lta!ie. PI.

CJiarleville (Francujo). —  S-ro A. De- 
bray, avenue Flandre. P.

Tacoma (Wash. U. S. A.). — S-ro J.-L. 
i. P. L.

S-ro J . Mortensen. 

— S-ro Erciso,

Adams.

Odensee (Danujo). - 
Vestergade, 19. PI.

Bilbao (Hispanujo), 
apartado, 98. P. P M.

Kempttal(Svisujo). —  K. G. Muller, PI. 
PM.

Zbica Kaliska (Rusujo). —  B. Gluchovs- 
ki, PI (ĉete kun elementaj instruistoj).

Zgierz (Piotvkgub, Rusujo. Sro F. Knaps- 
ki. PI.

A'assju (Svedujo). — Sro VVald. Prior, 
PI. PM.

■ • e l o j  e t  p r o p o n o j

Malnovaj jurnalo). — G. Davidov, Rusujo, 
Saratov. kesto, 12, deziras aĉeti:

I . « Cilio Esperantista » pagos po 50 centimoj

mision, li estis mortigita de sia gardistes
tro Artaban. Se Ia reĝoj pensas, ke ili 
estas naskitaj por si mem aŭ por plenumi 
siajn proprajn projeklojn, ili simple era
ras : la homoj projektas, kaj Dio direktas ; 
la porko povas sin apartenigi al Parnaso, 
sed ĝi ekzistas por Sinko kaj kolbaso.

I

En la tria jaro de sia rego Ia reĝo 
Ahaŝveroŝ faris en la ĉefurbo Suŝan fes
tenon al siaj princoj kaj servistoj, al la 
satrapoj de Persujo kaj de Medio, ekmon- 
trante antan ili la ritecon kaj la gloron 

de sia regno. Tio ĉi daŭris cent okdek ta
gojn, ĉar en malpli da lempo tiom da riĉa- 
ĵoj ne estis montreblaj. Post tio ĉi la reĝo 
faris novan festenon, daŭre sep tagoj, en 
la ĝardeno de sia palaco, alla tuta popolo, 
kiu estis en Susan, al la plej em inenti 

urbanoj kaj al la plej simplaj. En Ia ĝar- 
deno estis aranĝitaj por la gastoj oraj kaj 
arĝentaj litoj sur pavimo de marmoro 
blanka, ruĝa, blua kaj nigra. Inter la 
arboj pendis multkoloraj kurtenoj. La 
trinkvazoj kaj la manĝopladoj estis ĉiu de 
diversa formo, ĉar, akiritaj milite en 
Egiptujo, Judujo, Izraelujo, Indujo, Gre
kujo kaj aliloke, ili portis la karakteron 
de malsamaj .moroj, uzoj, kutimoj kaj 
epokoj: ĉiu venkita popolo povis konso
lidi, sciante ke ĝia riĉaĵo ne sole ne per- 

diĝis, sed ankoraŭ iris riĉigi la belegan 
trezorejon de Persujo.
• Sur la pladoj vidiĝis manĝaĵoj de la 
plej delikata sortimento laŭ la nobela gusto : 
kameia ĝibo en sauco de kuirita tiŝo, 
viando de graveda azenino, garnita de 
rostitaj akridoj, marinitaj raŭpoj de papi-

por ĉiu n-ro (por ĉiuj jaroj). 2 « La Pioniro b 
india, pagos altan prezon. 3 « Esperanto » de 
San ander, pagos altan prezon 4. Librojn n0 3.
4, 8, 9, 13 22, 23,-25, 20, 32, 34, 39, 40.

• B ib lio filo j — S-ro Philippe (agento de « Esp •), 
en Auory, Nord .Francujo) dankas la multajn 
respondintoj al U. R ; kiuj baldaŭ ricvos provan 
N " de 1’nova esperanta nazeto kun plenaj klari
goj pri I’ Unuigo de bibliofiloj.

I n s t r u a d o  — Sinjorino, kiu logas en agrabla 
urbeto apvd London •, akceptus ce si alilandu
lojn, kiuj deziras lerni la aLglan lingvon. Fami
lia viva lo kaj lecionoj Prezo laŭ petoj. Skribu al 
S-ino Aambl/, Harrow view Vealdstone(Angiujo).

Poŝtkarl» j . - Sendu 80 spesdekojn a l S-ro 
Pion. Ste Gĉmŝrale, Beaume < CAte-d.Or Francujo) 
kaj vi rieevos belan kolekton da 13 ilusi, kartoj 
esp. de Beaume.

G rafo log io . — S-ro de Vries, Zauriergracht, 
108, prijuĝas la karakteron laŭ portreto kaj mans
kribo. Simplaj priju&oj sm 1.20; dela!aj prijuĝoj 
sm 2 40

P ro p ag an d ilo  — Mendu tuj senpagan spe
cimenon de propagandmarkoj el Esp. grupo, 
Dŭsseldord (Germ.j; sekr. B. Luis, Kronenstr. 
Agentoj serĉataj.

E speran te jo  — 151, faubourg Poissonniĉre, 
Parizo. Konstata rendevuejo de la Esp-istoj. Inter
parolado, biblioteko, ludoj.

R ep re zen tado . — S*re Ch. Shrievver, Esp,- 
kon-ulo, Moresi et (neŭtra teritorio) reprezentas 
ĉiuspacajn komercejojn en Belg. et Germanujo.

konieronj reklamoj

Esperanto-E Idonejo . — K Jost, Frĉhlichstr., 
40, Zurich (Svisujo). Al ĉiuj 3sp-istoj. entas reko
mendata Es)yerant>sta-dontaro, 13 kantoj por 4 
vocoj miksitaj Peso 40 sd

H ote lo  Coom ang — Hoofstegg, 1222, Rotter- 
dam (Holando). P. 8 R.

T ra  la  E spe ran ta  L i’ e ra ’u  o. — 50elĉer- 
pajoj el malsamaj esp. verkajoj, kolektitaj de P-ro 
L Giambene. Vendebla de 'autoro : 198, via Bu
beno /toma, fr. 114 afrankite).

A r ta  po» tre to  de D-ro Z  m oi ho* — Ri
cevebla po 5 fr. (granda» kaj 3 fr (malaranda) de 
S-ro Caudevelle, r. des Carreau*, Boulogne-s-M.

O p e r a n t in o  — Digestiga likvoro Prezo; 
fr. 11.60 kesto de 2 boteloj. Tenejo: J.-B. Chau- 
vet-Brunon, st-Etienne (Francujo).

V ino  M ir in d a ., konata de ( iuj Esp-istaj ron
doj. Sin turni al S-ro Jadcau, Mercurey(S. etL.), 
Francujo.

PoS tkarto j — Fino Viai •,instruistino i: Place 
du Marcha, Roanne Francujo) petas la gesami
deanojn, kiuj ricevis po~tk. desr, ke li bonvolu 
respondituj, almen unu fojon. PI.

A lvoko . — Ciuj samcelanoj estas petataj 
sendi Spesmilon aŭ duonon por aĉeti ion «laŭla 
monoferadoj, kiu estas enskribata en nia kara 
lingvo kaj iam uzata en la Konstruota pregejo de 
Sta-Heleno Sendu ne-uz, postmarkojn al: Pastro 
J.-.F Schavv The Rectory, Eyam. Shefficld (An
giujo). kiu danke respondos.

Roz-arbeto j.—  S-ro Phi'ibe>t Moussier roz- 
kunuristo, Vienne 'Isere, Francujo> kiel reklamon, 
sendos al la esperantistoj postan paketon da 3 kg

lioj pudritaj de maiza faruno, hepatoj de 
maljunaj katoj, naĝantaj en la lakto de 
kampaj ratinoj. Tiuj ĉi viandoj alternis 
kun diversformaj kuiraĵoj de tritiko, de 
maizo, de sekalo, de sorgo, de rizo. Kio 
rilatas Ia trinkejojn, oni ilin havis de vin
beroj, de fermentita mielo, de hordea kaj 
de maiza malto, an de infuzo-de diversaj 
fruktoj, Oni donis al ĉiu trinki, kiom li 

povis, ĉar la reĝo intencis neniun peti. 
Ne! La reĝo nur esprimis Ja deziron, ke 
oni neniun rapidigu malplenigi la pokalon 
por liberigi ĝin kaj transdoni al la najba
ro. Oni ne havis bezonon devigi al trinko, 
ĉar oni havis suliĉe da vinvazoj, lan la 

supra dirito.
Ankoraŭ pli malsamaj estis la gastoj. 

Oni vidis tie asirojn, babilonanojn, hindojn, 
egiptojn, hebreojn, kartagenanojn. grekojn, 
arabojn, samnitojn, inter kiuj estis prin
coj kaj pastroj, militistoj kaj astrologoj, 
profetoj kaj medicinistoj, sorĉistoj kaj 
satrapoj. Apud ĉiu gasto staris knabo, kiu 
ornamis la kapon de sia servato per gir
lando de rozoj, de mirtoj, de hedero. Sed 
estus senutile voli plue priskribi la deko
racion, la manĝaĵojn kaj la gastojn. Se la 
arbaraj branĉoj transformiĝus en skribins- 

trumentojn, la maraj en skribfluidajon, la 
tuta tero en skribfolion, tio ĉi ne sutiĉus 
por prezenti la belecon de la festeno. La 
nedireblo ne estas direbla.-

III

La festeno estis belega. La mankado 
kaj la trinkado estis spicitaj de paroladoj 
edifaj kaj amuzaj.solenaj kaj gajaj. La reĝo 

sidis sur la trono de Solomono la Saĝa, 
transportita de Nebukadnecar el Jerusa-

enhavanta de IO ĝis 15 belegaj di versaj oj defio 
parbolo) ; po poŭtmandato da 5 frankoj ifi Sto) 
Kesto de 1’transporte plie-

B e l e g a  S u r m u r a  ĉ i u m o n a t a

A lm a n a k o  p o r  1908

Kun nomo de ĉiŭtagaj sanktuloj, diverskolora 
alegorio kaj bela porti ete de D-ro Zamenhof. 

Prezo: polekzemplero fr 0,50 afrankite 
» IO b » 3,50 >

Sin turni al t Espero Kataluna > (Kataluna 
societo por propagandode Esperanto). Paradisii 
pral Barcelona vHispamo).

LIBRAIRIE DE (.'ESPERANTO
In teroacia Esperantista Librejo

1 5 a, R u e  M o n t m a r t r a  —  P a r i s

r ik a n o t a  i i  la n pa  ras tistaj kantistoj kai

M U Z I K I S T O J
La sekvantaj verkojn:

M U Z I K O  P O R  F O R T E P I A N O

Fr. S iti-

136. BERNOT (L.). — Marso franca.. .  2 50 O 99
137. BEHNOT (L.). — Marso Hispana. 2.50 0 99
138. BEHNOT (L.). — Marso rusa . . . .  2 50 0.99 
744. DE MENIL. - La Espero............  0.50 0 20

R O M A N C O J ,  M E L O D I O J ,  K A N Z O N O J

821. BENDIX (V ). — La Kapelo, poezio
de Uhland, trad. L. Zamenhof . . .  1 25 O 

703. BERNOT (L.) — Mortiga Espero . 2.— u 79 
783. BK8NARD (A). -  La Barketo
___(barkarolo), poesio de E. Abraham 1.50 0.60
690. DESHAYS La vojo (p. de L. Zamen-

£o f). . . . . .  . .................................. 0.35 0.40
693. F JODOROV (B.) En Nord’ unu pino

(p.de I ermontov,trad L.Zamenhof) I .— 0.40
695 FJODOROV (B ). -  Libeloj ,p trad

A Fjodorov).................................  I — 040
179. FJOuOROV (B.). U  nimfo (p. de

7n7 n K ° ! u ? di  A‘ FĴ°dorotv) ••• 1 50 0.60 
707. GL1NKA (M.). La novastelo (p.

trad. A. Fjodorov».......................  o 7^ n ■*»
710. GL1NKA (M ). Lulkanto (p de Kul-

konik, trad A. Fjodorov)................ I .— 040
711. OLINKA (M,). Kanio de Margarete

! e!  * Fau8t •» trad- Hofman).......... 1.25 0 50
/81. GOTH \RL) (Johano). Palo nia (Koro

po- soprano, aldo, tenoro kaj baso) 1.50 O 60 
713. GUIVY .Josee). Ho mia kor’ (p. de

L Zamenhof)................................... I .— 040
715. GUIVY (Jo-ee). Birdoj, forflugu (p.

trad M Seynaeve).......................  I .«50 0 64
716. GU1VV .Josee) En Songo (p. de

Heine, trad. L Zamenhaf). .......... 1.60 0 64
741. HARRIS i Herberti. Mi aŭdas vin

(p. de L. Zamenhof).........................2. _  n 79
743. MAbON (Ch. B ) La gaja migranto

(p. de L Zamenhof)........................ 060 0 24
718. DE MENIL Bluaj okuloj (melodio) I .— 0.40 

DE MENIL (F.V La Espero (p. de 
L . Zamei hoti.

720. DE MENIL a) horo kun p iano .. . .  I ._ O SO
721. D ji M E N IL . b )  p o r  m e z o m p ra n o

aŭ baritono...........................  n SO fi ‘X»
722. DE MENIL c) por horo viravoĉa,

sen akompano.................................O75 osu

r n  r frn iR Nl L.dp <iu part'0, aParte-• 025  010 b77. RIG0 1R (L.) En songo (p.de Heine
«no n Z-tme" hof' ....................... 0.75 030
b98. RIGOIR (L.). Kristnasko (p. de Th.

Gau,ier t-ad. G. Philippa) ........ I 50 0.60
696. WACHS(Paul). Flugintaj revoj . .  2 — 0 79
765. **’. Esperantista Kantaro 113 kantoj I — 0 40

Oni sen tu la monon kun la mendo, aldonante
IO %  P0** le pofitelspezoj.

La Librejo sendas senpaq». sian plpnan katalo
gon kaj ricevas abonojn por ciuj gazetoj en la 
mondo.

lemo, kaj lia koro ĝojis, kiam li aŭdis la 
pruden topi enajn parolojn de la eminentaj 
gastoj. Oni faris konkursojn inter la scien
cistoj pri diversaj noblaj temoj : unuj 
demandis, aliaj respondis.

—  Kial Dio igas Jumi la sunon tage. 
kaj la lunon nokte? demandis babilona 
mago al persa astrologo.

—  La taga suno estas signo por la tag
manĝo, kaj la vespera luno eatas signo 
por Ia vespermanĝo I respondis Ia perso.

— Sed kial la lumo de la luno estas 
pli malforta ol tiu de la sumo? demandis 
la babilonano, konfuzita de la lerta res
pondo.

—  Se ambaŭ lumoj estus egalfortaj, oni 
ne scius diferencon inter la tago kaj la 
nokto, la homoj sin donus al la amo daŭre 
dudek kvar horoj kai mortus de trostre-
ĉiĝo.

La aplaŭdoj de la amaso estis tiel bruan
taj, ke ia mago ĉesis demandi kaj malape
ris inter la gabtoj.

Post la mago kaj la perso levigis hinda 
sorĉisto. kiu vokis al disputo egiptan teo
logon.

—  Kial la egiptaj ĉevaloj konsentis 
eniri la akvon de la Ruĝa Maro dum via 
faraono persekutis.^ hebreojn? lemandis 
la hindo, ne timante politikan temon.

— La egiptaj milistoj rajdis ĉevalvirojn.
kaj Moiso, kiu sciis tion, pretigis sur la
kontraha bordo ĉevalinojn, kiuj laŭte ble
kis.

Tiu ĉi respondo montris, ke la egipta 
teologo ne estis malsaĝa. Tiam la hindo 
provis fari alian frapon.

(Daisonta).


